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Port Lympne 
      Hotel & Reserve 

Port Lympne Hotel & Reserve ligt in de buurt van Hythe in Kent. Port Lympne is een 
natuurterrein van 600 hectare dat onderdak biedt aan meer dan 650 zeldzame en met 
uitsterven bedreigde dieren. Het is onderdeel van de Aspinall Foundation, die zich inzet 
voor de wereldwijde bescherming, onder andere door de herintroductie van dieren in 
hun natuurlijke habitat van dieren. Alleen al in de laatste jaren heeft het “Back to The 
Wild-programma” 8 zwarte neushoorns, 49 Javaanse langoeren, 9 Javaanse gibbons,  
11 Europese bizons en meer dan 60 westelijke laaglandgorilla’s teruggebracht naar hun 
natuurlijke habitat. In Port Lympne Hotel & Reserve worden de doelen van natuurcon-
servatie en het bieden van een optimale bezoekersbeleving gecombineerd. Het beheer 
van het terrein is enorm kostbaar en bovendien wil men extra inkomsten genereren 
voor de Aspinall Foundation. Daarom heeft men gezocht naar manieren om beter in te 
spelen op de wensen in de markt. Van een zeer seizoensgebonden dagbestemming is 
Port Lympne nu uitgegroeid naar een jaarrond verblijfsbestemming. 

• Port Lympne legt veel nadruk op het begrijpen van de verschillende behoeften van 
zijn klanten. Port Lympne ligt dicht bij Londen en het dichtbevolkte zuidoosten van 
Engeland, en biedt zo Afrikaanse safari’s en traditionele verblijfsaccommodatie “om 
de hoek”.

• Port Lympne biedt nu een indrukwekkend en gevarieerd aanbod van accommoda-
ties: van Finse houten hutten tot boomhutten, transparante boomkroon-bollen tot 
glamping en van Wolf Lodge tot de beroemde luxe 5-sterren Tiger Lodge, waar je 
met een tijger bij je slaapkamerraam wakker kunt worden. De nieuwste toevoeging 
voor 2019 aan de accommodatieportefeuille is de Lion-lodge. Hiermee is Port Lymp-
ne in staat om voldoen aan een breed scala van wensen van haar klanten en heeft 
men opties heeft voor alle budgetten.

• Port Lympne biedt uitgebreide faciliteiten voor feesten, bruiloften en conferenties. 
Je kunt er privé-safari’s maken of dierenverzorger voor een dag zijn. Je kunt zelfs 
een reis maken door Dinosaur Forest en worden geconfronteerd met een T-Rex, 
een Stegosaurus, een Pterodactylus en een Diplomatocus van volledige grootte. Met 
behulp van zeer geavanceerde dinosaurus-technologie in een virtual reality-app kan 
een bezoeker deze dinosaurussen tot leven brengen. 


